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 รายงานการประชุมคณบดี 
ครั้งที่ 4/2547 

เมื่อวันพุธที่ 11 กุมภาพันธ 2547 
ณ  หองประชุมสารสิน  ช้ัน 2  อาคารแกนกัลปพฤกษ 

……………………………………………………………………… 
 
ผูมาประชุม 
1. รศ.สุมนต  สกลไชย     อธิการบด ี    ประธาน 
2.   รศ.ดํารงค  หอมด ี    รองอธกิารบดีฝายบริหาร  
3. ผศ.พิสิฎฐ  เจริญสุดใจ   ผูชวยอธิการบด ี
      แทนรองอธิการบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการ 
4. ผศ.ลิขิต  อมาตยคง    รองอธิการบดฝีายพัฒนานักศึกษา 
5. รศ.สมหมาย  ปรีเปรม   คณบดีบัณฑติวิทยาลัย 
6. ผศ.อัศนี  ปาจีนบูรวรรณ   คณบดีคณะเกษตรศาสตร 
7. รศ.สงวน  ปทมธรรมกุล   รองคณบดีฝายวิจัย 
      แทนคณบดคีณะวิศวกรรมศาสตร 
8. รศ.สุลัดดา  ลอยฟา    คณบดีคณะศกึษาศาสตร 
9. รศ.สุจิตรา  เหลืองอมรเลิศ   คณบดีคณะพยาบาลศาสตร 
10. ผศ.สุชาติ  อารีมิตร    คณบดีคณะแพทยศาสตร 
11. รศ.สมาน  ลอยฟา    รองคณบดีฝายบริหาร 
      แทนคณบดคีณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
12. รศ.ยุพา  เอ้ือวิจิตรอรุณ   คณบดีคณะเทคนิคการแพทย 
13. ผศ.วีระศักดิ ์ ชายผา    คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร 
14. ผศ.นติา  วิวฒันทีปะ    ผูชวยคณบดีฝายวิชาการ 
      แทนคณบดคีณะทันตแพทยศาสตร 
15. รศ.บังอร  ศรีพานิชกุลชัย   คณบดีคณะเภสัชศาสตร 
16. รศ.เกรียงศักดิ์  ศรีสุข   คณบดีคณะเทคโนโลยี 
17. รศ.ประจักษ  พัวเพิ่มพูนศิร ิ   คณบดีคณะสตัวแพทยศาสตร 
18. ผศ.ธนู  พลวฒัน    คณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตร 
19. รศ.สุเมธ  แกนมณี    คณบดีคณะวทิยาการจัดการ 
20. ผศ.คเณศ  ศลีสัตย    รองคณบดีฝายวิชาการ 
      แทนคณบดคีณะศิลปกรรมศาสตร 
21. นายอภัย  ประกอบผล   รักษาราชการแทนผูอํานวยการสํานักวิทยบริการ 
22. รศ.สุจินต  สิมารักษ    รักษาราชการแทนผูอํานวยการสถาบนัวิจยัและพัฒนา 
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23. รศ.สมชาย  รัตนทองคาํ   รักษาราชการรองผูอํานวยการฝายบริหาร 
      แทนรักษาราชการแทนผูอํานวยการศูนยคอมพิวเตอร 
24. รศ.สมภพ  พระธาน ี   ผูอํานวยการศนูยหัวใจสิริกิติภ์าคตะวนัออกเฉียงเหนือ 
25. ผศ.จติเจริญ  ไชยาคาํ   ผูอํานวยการศนูยบริการวิชาการ 
26. ผศ.วรรณี  เนตรสิงหนาท   รองผูอํานวยการฝายบริหาร 
      แทนผูอํานวยการสํานักทะเบยีนและประมวลผล 
27. ผศ.พิศษิฐ  โจทยก่ิง    ประธานสภาคณาจารย  
28. ผศ.อารมย   ตัตตะวะศาสตร   รองอธิการบดฝีายแผนและสารสนเทศ  
      ปฏิบัติหนาที่แทนเลขานุการที่ประชุมคณบด ี  
29. นางสังวาลย  ชางทอง   ผูชวยอธิการบดีฝายพัฒนาบคุคล 
      ผูชวยเลขานุการที่ประชุมคณบด ี
 
ผูไมมาประชุม 
1. รศ.กุลธิดา  ทวมสุข    รองอธิการบดฝีายวิชาการและวิเทศสัมพนัธ 
2. ผศ.วันชัย  สุมเล็ก    คณบดีคณะวทิยาศาสตร 
 
 
ผูเขารวมประชุม 
1. รศ.ทิพยวรรณา  งามศักดิ ์   รักษาราชการแทนรองผูอํานวยการฝายวิชาการ  
      แทนรักษาราชการแทนผูอํานวยการ 
      โครงการวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ 
2. นายบญุญฤทธิ์  สมบัติหลาย   รองประธาน คนที่ 1 
      แทนประธานสภาขาราชการและลูกจาง 
  
เร่ิมประชุมเวลา 11.05  นาฬิกา 
  ประธานกลาวเปดการประชุมและเนื่องจากรองอธกิารบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพนัธ เลขานุการที่
ประชุมตดิราชการ ณ ตางประเทศ จึงมอบหมายให รองอธิการบดีฝายแผนและสารสนเทศ ทาํหนาที่เลขานุการที่
ประชุมแทน และประธานไดดําเนนิการประชุมตามระเบยีบวาระ ดังนี ้
 
ระเบียบวาระที่ 1  เร่ืองแจงตอที่ประชุม  -ไมม-ี 
 
ระเบียบวาระที่ 2  เร่ืองรับรองรายงานการประชุมคณบด ีครั้งที่ 3/2547 เมื่อวันพุธที่ 4 กุมภาพันธ 2547 

ท่ีประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมครั้งดังกลาว 
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ระเบียบวาระที่ 3  เร่ืองสืบเน่ืองจากการประชุมครั้งกอน        
  3.1 สรุปกรอบการประเมิน คํารับรองการปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัยขอนแกน 
        ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2547 
  ประธานใหรองอธิการบดีฝายแผนและสารสนเทศเสนอตอที่ประชมุความวา สืบเนื่องจากที ่
มหาวทิยาลัยไดจดัทําคาํรับรองการปฏบิัติราชการในระดบัทาทายไปยังสํานกังาน ก.พ.ร. นั้น ในการนี ้จึงไดจัดทาํคาํ
รับรองการปฏบิัติราชการ มหาวิทยาลัยขอนแกน และสรุปกรอบประเดน็การประเมนิสําหรับมหาวิทยาลัยขอนแกน  
ที่ไดผานการพจิารณาของบรษิัท TRIS และ ก.พ.ร. เรียบรอยแลว เมือ่วนัที่ 19 มกราคม 2547 ซึ่งมีรายละเอียดตาม
เอกสารประกอบวาระ โดยมหาวิทยาลัยจะตองจดัเตรียมขอมูลตางๆ และจะมีการประชมุคณะทาํงานจดัทาํ
แผนปฏิบตัิงานเพื่อตอบสนองผลการประเมินมหาวิทยาลยัดานตางๆ ที่มหาวิทยาลัยไดแตงตั้งข้ึน โดยความเหน็ชอบ
จากที่ประชุมคณบดีเมื่อคราวประชุมครั้งที่ 3/2547 เมือ่วันที่ 4 กุมภาพันธ 2547 เพ่ือเตรียมการในเรื่องดังกลาว
ตอไป 
  จึงนําเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 
  ที่ประชุมรับทราบและฝายแผนและสารสนเทศขอความรวมมือใหคณะ/หนวยงานตางๆ 
พิจารณาปรับแผนปฏิบัติการของคณะ หนวยงานใหสอดคลองกับการจัดทํางบประมาณตามหลักการและ 
เง่ือนไขตางๆ ดังน้ี 
       - กรอบประเด็นการประเมินของ ก.พ.ร.และ บริษัท TRIS 
       - แนวทางนโยบายการจัดทํางบประมาณประจําป 2548  
       - แผนยุทธศาสตรของกระทรวงศึกษาธิการ และ สํานักงานคณะกรรมการ 
          การอุดมศึกษา 
       - แผนยุทธศาสตรจังหวัดขอนแกน 
  ทั้งน้ี ฝายแผนฯ จะมีหนังสือแจงรายละเอียดไปยังคณะ/หนวยงานตางๆ เพือ่เรงดําเนินการ
ตอไปใหทันตามเวลาที่กําหนดภายในเดอืนกุมภาพันธน้ี และที่ประชุมมีขอคิดเห็นเพิม่เติมเกี่ยวกับเรือ่ง
กรอบการประเมินของ ก.พ.ร. ดังน้ี 
  1. มหาวิทยาลัยควรพิจารณาปรับมติที่ประชุม อ.ก.ม. ในเร่ืองสัดสวนภาระงานการทําวิจัย
ของอาจารยในมหาวิทยาลัยใหสอดคลองกับนํ้าหนักคะแนนตามตัวช้ีวัดผลการปฏิบัติราชการตามกรอบการ
ประเมินฯ ดวย 
  2.  มหาวิทยาลัยควรพิจารณาความจําเปนในเร่ืองการเชิญวิทยากรผูทรงคุณวุฒิ มาให 
ความรูในการสัมมนาเกี่ยวกับ การพัฒนาระบบบริหารความรูภายในองคกร เพื่อใหบรรลุเปาประสงคเร่ือง
การลดอัตรากําลัง ทําใหเกิดแผนปฏิบตังิานไดอยางจริงจัง และรวมถึงการใหความรูในเร่ืองอื่นๆ ดวย 
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  3.2 ปญหาเรื่องการดําเนินงานของสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยขอนแกน จํากัด 
  ประธานเสนอตอที่ประชุมความวาความคบืหนาเก่ียวกบัปญหาการดาํเนินงานของสหกรณ- 
ออมทรัพยมหาวิทยาลัยขอนแกน จํากัด นั้น ปจจบุันไดมีการแจงขอกลาวหากับกรรมการดําเนนิการสหกรณออม
ทรัพยฯ ที่เปนบุคลากรของมหาวิทยาลัยแลวจํานวน 23 คน สวนหนึ่งเปนกรรมการสหกรณออมทรัพยฯ และคาด
วาจะขยายวงกวางออกไปอีก และทางเจาหนาที่ตาํรวจไดประสานขอขอมูลสัญญาเงินกูของสหกรณออมทรัพยฯ 
ตั้งแตป พ.ศ.2539 เพ่ิมเติมมายังมหาวทิยาลัย ซึ่งมหาวิทยาลัยก็ไดแจงตอไปยังกรรมการบริหารของสหกรณ
ออมทรัพยฯ ใหดําเนนิการตอไปแลว  
  ประธานใหรองอธิการบดีฝายบริหารเสนอตอที่ประชุมความวา สถานการณดานการเงินของ
สหกรณออมทรัพยฯ ปจจุบนัมีปญหาเรื่องสภาพคลองของเงินหมุนเวียน แมวาจะไดรับอนมุตัจิากสมาชิกในการ
ประชุมใหญสามัญประจาํป 2547 เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2547 ใหกูยืมเงินเพื่อหมุนเวียนจากภายนอกในวงเงิน
แปดรอยลานบาท แตปญหาดังกลาวก็ยังคงมีอยู และผลกระทบที่ตดิตามมาอีกคอืความเชื่อมั่นในเสถียรภาพของ
สหกรณออมทรัพยฯ   
  และสืบเนื่องจากทีป่ระชุมคณบดคีราวประชุมครั้งที่ 3/2547 เมื่อวนัที ่ 4 กุมภาพนัธ 2547 ได
พิจารณาเรื่องที่สหกรณออมทรัพยฯ ไดขอใหที่ประชุมคณบดีพิจารณาเสนอชื่อผูดํารงตาํแหนงหรือเคยดํารงตาํแหนง
อธิการบดี รองอธกิารดี คณบดี หรือเทยีบเทาเปนสมาชิกสหกรณ และสมัครใจรับเลือกตั้งเปนประธานกรรมการ
สหกรณฯ จาํนวนไมนอยกวา 3 คน เพ่ือใหสมาชกิลงคะแนนเลือกตัง้ประธานกรรมการฯ ตามกระบวนการตอไป 
และทีป่ระชุมไดพิจารณาแลวมีมติเห็นควรใหคณบด ี ผูอํานวยการพจิารณาผูที่มีคุณสมบัตเิหมาะสมแลวเสนอรายชื่อ
ในการประชุมคณบดีคราวตอไปนัน้ จึงเสนอขอใหทีป่ระชุมพิจารณาเรือ่งดังกลาวอีกครั้ง 
  จึงนําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 
  ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติ ดังน้ี 
  1. เพื่อใหการแกไขปญหาดังกลาวเปนไปดวยความเรียบรอยเกิดประโยชนตอสวนรวม 
มหาวิทยาลัยควรทําหนังสือขอความชวยเหลือในการแกไขปญหาดังกลาวไปยังผูวาราชการจังหวัดขอนแกน
โดยตรง เน่ืองจากสหกรณออมทรัพยมีฐานะเปนนิติบุคคล ไมอยูภายใตโครงสรางการบริหารงานของมหาวิทยาลัย 
  2. เกี่ยวกับเรื่องการใหที่ประชุมคณบดีเสนอชื่อผูแทนจํานวนไมนอยกวา 3 รายชื่อเพื่อให
สมาชิกสหกรณออมทรัพยฯลงคะแนนเลือกตั้งประธานกรรมการฯ น้ัน เน่ืองจากในรายละเอียดของระเบียบ
สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยขอนแกน จํากัด วาดวยการเลือกตั้งประธานคณะกรรมการ กรรมการ
ดําเนินการและผูตรวจสอบกิจการ พ.ศ.2546 ไดมีการเปลี่ยนแปลงโครงสรางของคณะกรรมการจากเดิมที่
คณะทํางานเพื่อหาขอเท็จจริงในการดําเนินงานของสหกรณออมทรัพยฯ ไดเสนอไว ดังน้ัน ที่ประชุมจึงเห็นควร
ไมเสนอชื่อผูแทนเพื่อรับเลือกตั้งเปนประธานคณะกรรมการดําเนินงานฯ  และมีความเห็นวาสหกรณออมทรัพยฯ 
ควรดําเนินการตามที่สหกรณออมทรัพยฯหรือที่ประชุมใหญฯ มีความเห็น 
  3. มหาวิทยาลัยอาจชวยจัดหลักสูตรการบริหารงานเฉพาะ เชน การเงิน การบัญชีสําหรับ
กรรมการดําเนินงานสหกรณออมทรัพยฯ ตามที่สหกรณออมทรัพยฯ รองขอ 
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ระเบียบวาระที่ 4  เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา   
  4.1 ประมาณการรายรับรายจายและแผนการดําเนินงานสถานีวิทยุกระจายเสียง 
        มหาวิทยาลัยขอนแกน ประจําปงบประมาณ 2547 
  ประธานใหรองอธิการบดีฝายบริหารเสนอตอที่ประชุมความวา ดวยสถานีวิทยุกระจายเสียง
มหาวิทยาลัยขอนแกน ขอเสนอประมาณการรายรับ รายจาย และแผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณ 2547 
( 1 ตุลาคม 2546 - 30 กันยายน 2547) ซึ่งไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการ
อํานวยการสถานีวิทยุเรียบรอยแลว โดยมปีระมาณการรายรับ 7,773,434.52 บาท ประมาณการรายจาย 
6,902,266.73 บาท กําไรสุทธิ 871,167.79 บาท ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ  
  จึงนําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 
  ที่ประชุมพิจารณาแลวเห็นชอบใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาตอไป  
 
ระเบียบวาระที่ 5  เร่ืองแจงเพื่อทราบ    

5.1  รายงานการตรวจสอบบัญชีประจําปงบประมาณ พ.ศ.2546 
       ของสถานบริการสุขภาพเทคนิคการแพทยและกายภาพบําบัด คณะเทคนคิการแพทย 

  ประธานใหรองอธิการบดีฝายบริหารเสนอตอที่ประชุมความวา ดวยหนวยตรวจสอบภายในได
รายงานการตรวจสอบบัญชปีระจาํปงบประมาณ พ.ศ.2546 ของสถานบริการสุขภาพเทคนิคการแพทยและ
กายภาพบาํบดั คณะเทคนคิการแพทย เรียบรอยแลว โดยวิธีทดสอบทางบญัชีเทาที่จําเปนปรากฎวาหนวยงาน
ดังกลาวไดจดัทําบัญชีและมียอดคงเหลือถูกตองตามงบรับ-จาย  จากการดําเนินงานในป 2546 มีรายรับมากกวา
รายจาย 1,533,631.36 บาท ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ 
  จึงนําเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 
  ที่ประชุมรับทราบและเห็นชอบใหนําเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบตอไป 
 
ระเบียบวาระที่ 6  เร่ืองอื่นๆ      
  6.1 การสรรหาคณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตร 
  ประธานเสนอตอที่ประชุมความวา ดวยผูชวยศาสตราจารยธนู พลวฒัน จะครบวาระการดํารง
ตําแหนงคณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตร ในวันที ่17 มิถุนายน 2547 ในการนี ้เพ่ือใหเปนไปตามขอ 10 แหง
ขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวยการสรรหาคณบดี พ.ศ. 2542 และท่ีแกไขเพิ่มเติม จึงเห็นควรนําเสนอที่
ประชุมคณบดเีพ่ือทราบ และขอนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาแตงตั้งกรรมการสรรหาฯ ตอไป 
  จึงนําเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 
  ที่ประชุมรับทราบ 
 
  6.2  ขอเรียนเชิญประชุมคณบดีวาระพิเศษ ในวันศุกรที่ 13 กุมภาพันธ 2547 
  ประธานแจงตอที่ประชุมความวา ขอเรียนเชิญประชุมคณบดี วาระพิเศษ ในวันศุกรที่ 13 
กุมภาพันธ 2547 เวลา 13.30 น. เปนตนไป ณ หองสารสิน อาคารแกนกัลปพฤกษ เพ่ือพิจารณาเรื่อง การ
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ปรับปรุงโครงสรางการแบงสวนราชการในมหาวิทยาลัยขอนแกน โดยการประชุมครั้งนี้ จะมีกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิจาํนวน 3 ทาน คือ ศาสตราจารย เกียรติคณุ น.ต.กําจร  มนุญปจุ ร.น.  
รองศาสตราจารยสายหยุด  นิยมวิภาต และ คุณสุชาติ  เมืองแกว รวมพิจารณาใหความเห็นดวย 
  จึงนําเสนอที่ประชุมเพื่อทราบและเขารวมประชุม 
  ที่ประชุมรับทราบ 
 
  6.3 หนังสือเวียนเพ่ือขอความอนุเคราะหตางๆ  
  ประธานใหคณบดคีณะสตัวแพทยศาสตรเสนอตอที่ประชุมความวา มหาวิทยาลัยควรพิจารณา
เร่ืองหนังสือเวียนขอความอนุเคราะหงบประมาณเพื่อสนับสนนุกิจกรรมตางๆ ของมหาวิทยาลัย เนื่องจากบาง
คณะ/หนวยงานมีรายไดไมมากนัก เห็นควรขอความอนุเคราะหไปยังหนวยงานภายนอกเพื่อสนับสนุนมากยิ่งข้ึน 
  จึงนําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 
  ที่ประชุมรับทราบ และรองอธิการบดีฝายบริหารไดช้ีแจงวา การดําเนินการเพื่อขอรับการ
สนับสนุนกิจกรรมตางๆ ของมหาวิทยาลัยที่ผานมา มีเปาหมายที่หนวยงานภายนอกอยูแลว แตการที่ตองขอการ
สนับสนุนจากหนวยงานภายในก็เพื่อแสดงใหเห็นวาหนวยงานภายในก็ไดใหความรวมมือกันอยางเต็มที่แลว 
 
  6.4 การบรรยายพิเศษ เร่ือง The Discovery of Base Flipping 
  ประธานใหคณบดคีณะแพทยศาสตรเสนอตอที่ประชุมความวา ขอเรยีนเชิญคณบด ีผูอํานวยการ
ทุกทาน รับฟงการบรรยายพิเศษ เร่ือง The Discovery  of  Base  Flipping  โดย  Professor Richard  J. Roberts 
ชาวอังกฤษ ผูไดรับรางวัลโนเบลสาขาการแพทย ป ค.ศ.1993 วันที่ 11 กุมภาพันธ 2547 เวลา 13.30 น.  
เปนตนไป ณ คณะแพทยศาสตร 
  จึงนําเสนอที่ประชุมเพื่อทราบและรวมฟงการบรรยายพิเศษ 
  ที่ประชุมรับทราบ 
 
เลิกประชุมเวลา 12.10 นาฬิกา 
 
        ลงช่ือ    อารมย   ตตัตะวะศาสตร 
                     (ผูชวยศาสตราจารยอารมย  ตตัตะวะศาสตร) 
                                 รองอธกิารบดฝีายแผนและสารสนเทศ 
                  ปฏิบัติหนาที่แทนเลขานุการที่ประชุมคณบด ี
นางพิจติรา   เปรมชัยสวัสดิ์ 
นางสุภารัตน   มูลศรี 
ผูจดบันทึกรายงานการประชุม 
นางสังวาลย  ชางทอง 
ผูชวยอธิการบดีฝายพัฒนาบคุคล 
ผูชวยเลขานุการที่ประชุมคณบด ี
ผูตรวจรายงานการประชุม 


